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التـطرق الى اهـميـة محـصول احلـنطة
من الـنـاحـيـة االســتـراتـيـجـيـة مـقـارنـة
بـبــاقي احملـاصـيل واهــمـيـة مــقـومـات
العمل الزراعي الناجح من اجل اجراء
كننة خدمة احملصول واهمية ادخال ا
الــزراعــيــة احلــديـثــة فـي الــعــمــلــيـات
الــزراعــيــة وتــأثـيــرهــا في زيــادة غــلـة
الـدو واالســتـخـدام االمـثل لالسـمـدة
حسب مراحل الـنمو وحسب الـتجميع
احلراري واآلفات التي تصيب احلنطة
وكيفـية تشخيـصها وطرق مكـافحتها.
وفي خـتـام النـدوة حث احملـاضـر على
ـسـتـمرة ـيـدانـيـة ا تشـديـد اجلـوالت ا
عـاينـة النـباتات وتـشخـيص االصابة
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ـبـاشـرة أعـلـنت دائـرة الـبـسـتـنـة عن ا
ستـلزمات الالزمـة لغرض بتـحضيـر ا
إنــتـــاج بــذور الــطــمــاطـــة الــهــجــيــنــة
اخلـاصـة من اجل زراعـة االنـفـاق التي
 اعـتــمــادهـا النــتــاج سالالت وبـذور
الـــهـــجن لــلـــمـــوسم الــزراعـي احلــالي
 .2020وقال بيان تلقته (الزمان) امس
الكــــات اخملــــتــــصــــة في دائــــرة ان (ا
ستلزمات البستنة باشرت بتحضير ا
الـالزمــــة لـــــغـــــرض زراعـــــة شـــــاتالت
محـصـول الـطـمـاطـة اخلـاصـة بـإنـتاج
ـعتـمدة من قـبل اللـجنة بذور الـهجن ا
الـوطـنـية لـتـسجـيل واعـتـماد وحـمـاية
األصناف الزراعي وتنفذ هذه العملية
من اجل إكـثــار بـذور هــجن الـطــمـاطـة
الهجينة اخلاصة بزراعة األنفاق التي
 اعتـمادهـا من قبل الـلجنـة الوطـنية
العـتمـاد وتسجـيل األصـناف الـزراعية
ــوسم. وتــأتي هـذه اخملــتـلــفــة لـهــذا ا
الـعــمــلــيــة ضـمـن أنـشــطــة الــبــرنـامج
الـــــوطـــــني إلكـــــثـــــار سالالت وهـــــجن
مـحـاصـيل اخلـضـر احملـلـيـة فـي دائرة
الــبـســتـنــة بـهــدف االرتـقــاء بـالــقـطـاع
الزراعـي في العـراق وزيادة إنـتاجـيته
خملتلف احملـاصيل الزراعـية فضال عن
تــطـويـر آلـيـة الـزراعـة ودعم ألـفالحـ
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وضـمن البـرنامج االرشـادي التـوعوي
الـســانـد لـلـخــطـة الـزراعـيــة الـشـتـويـة
حملـصـول احلــنـطـة لـلــمـوسم الـزراعي
اجلـاري الـتي تـنـفـذهـا مـديـريـة زراعـة
ــركــز االرشـادي في الـرصــافــة نـظم ا
بــغـداد نـدوة ارشـاديـة حـول االسـلـوب
االمـثل السـتـخـدام االسـمـدة  بـحـضور
ــــزارعـــ في عــــدد من الــــفالحــــ وا
الــــنــــهــــروان. وجــــرى خالل الــــنــــدوة

خـلق اجـواء تـسـهم في اسـتـقـطاب
نـظـمـات للـقـيـام بـأنشـطـتـها تلـك ا
ــتـنـوعــة خـاصـة بـدعم 4 مـلـفـات ا
ـتـضررة من ـناطق ا حـيويـة في ا
االرهاب والتعليـم والفقراء والبعد

اخلدمي) . 
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واضاف التمـيمي لـ (الزمان) امس
أن  (4 منظـمات دولية بـدأت فعليا
فـي تـمـويل بـرامج مــخـتـلـفـة داخل
ـــقــداديــة)  مــبـــيــنــا أن  (وجــود ا
ــنــظــمـات ضــروري ألنــهــا تــقـوم ا
ناطق بأنشطة مهـمة خاصة دعم ا

(وزارة الــــزراعـــة وجـــهت الـــنـــهـــوض
بـالـواقع الـزراعي وخـاصـة احملـاصـيل
احلـيــويـة ومـنـهــا مـحـصــول احلـنـطـة
وزيـــادة الــتـــوعــيـــة لـــلــعـــامــلـــ فــيه
سـجلة بيـدات ا وضرورة اسـتخـدام ا
ـــعـــتـــمـــدة من قـــبـل دائـــرة وقـــايــة وا
ـزروعــات). وتـأتي هــذه الـنــشـاطـات ا
ضمن البرنامج اإلرشادي والتوعوعي
الـســانــد لــلـخــطــة الــشـتــويــة لــزراعـة
مـحـصول احلـنـطة  وألـقت احملـاضرة
نــــــضــــــال كـــــر فـي قـــــسـم اإلرشـــــاد
والــــتـــدريب الـــزراعـي وشـــمـــلت عـــدة
رشة مـواضيع أهـمهـا كيـفيـة تعـييـر ا
ســـعــة  400لـــتــر فـــضالً عـن مــشـــاكل

فـي حـال حــدوثـهــا لـتــتم مــكـافــحـتــهـا
بــشـكل مــنــظم وسـريع لــلــحـفــاظ عـلى

احملصول من الهالك).
ونـفــذت مـديـريــة زراعـة بـغــداد الـكـرخ
وبـــــالـــــتـــــعــــاون مـع دائـــــرة اإلرشــــاد
والتدريب الزراعي مشاهدة حقلية عن
شاركة كيـفية تـعييـر أجهزة الـرش و
إحتـاد اجلـمـعـيـات الفـالحيـة وذلك من
زارع خالل أجل توعية الفالح وا
إجراء عمـلية مـكافحة أدغـال محصول
ـشـاهـدة احلقـلـية احلـنـطـة. وأجريت ا
في شـعبة زراعـة الرضـوانيـة الشـرقية
ديـرية زراعـة بـغداد الـكرخ  الـتابـعـة 
وقـال بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس ان

انـســداد الـنـوزالت وطــرق صـيـانــتـهـا
الدورية وادامتها ونسب خلط وتركيز
ـبـيـدات. كـمـا ركـزت احملـاضـرة عـلى ا
اإللــتـزام بــالـتــعـلــيـمــات خالل تـنــفـيـذ
ــكـافـحــة ومـوعـدهــا وكـمـيـة عــمـلـيـة ا
ــبــيــدات وضـرورة مــتــابــعــة احلـقل ا
الـــزراعي لـــكـــشف األفـــات واألمــراض

حال ظهورها .
وأكــدت الـشـركـة الــعـامـة لـلـصـنـاعـات
االنـــشـــائـــيـــة إحـــدى شـــركـــات وزارة
ـعادن سعـيها لـفتح آفاق الصـناعة وا
عــــمل مــــشـــتــــرك مع أمــــانـــة بــــغـــداد
ومديريات الـبلديات واحملـافظات كافة
واد لتسـويق منتـجاتها من مـختلف ا
االنـشـائـيـة .وقــال مـديـر عـام الـشـركـة
أحــمـد حــسـ في تــصـريح لــلـمــكـتب
اإلعالمي فـي الـوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان شـــركــــتـه تـــمــــتــــلك مــــقــــالع
مـتـخـصـصـة بـإنـتـاج احلصـى والرمل
واحلـــصى اخلـــابط الـــســبـــيس ورمل
رشـحات بـطـاقات إنـتاجـية وحـصى ا
كــبـيــرة في مــواقع الــنــبـاعـي ومـواقع
الـفــرات االوسط  مـؤكــداً ان الـشــركـة
سبق وان قـامت بتـجهيـز أمانـة بغداد
ومـديــريـات الـبـلــديـات وأنـهــا تـسـعى
حالـياً لـفتح آفـاق عمل مـشتـرك لزيادة
ـشـاريع في طـلـبـات الـتـسـويق لـدعم ا
مـحــافـظـة بـغــداد وعـمـوم مــحـافـظـات
الــبالد) كـاشـفــاً عن ان (هـنـاك دراسـة
حــول أمــكـانــيـة تــصــديـر كــمــيـات من

احلصى بأنواعه الى دول اجلوار).
وأكــد ان (الشـركـة العـامة لـلـصنـاعات
االنـشـائـيـة من الــشـركـات الـصـنـاعـيـة
الـتي تـمـتـلك مـواقع ومـعـامل تـؤهـلـها
وتــمــكـنــهــا من ان تــكــون في مــصـاف
الــشـــركـــات الــصـــنـــاعــيـــة الـــفــاعـــلــة
واحلـــــاضـــــرة بـــــقـــــوة فـي الـــــســــوق

العراقية). 

وعـكــوره وفـحــوصـات الــبـكــتـريـا
اذج من مـياه االنهر اضافة الى  
واآلبـار ومــيــاه الـصــرف الــصـحي
والـــصـــنـــاعي ومـــيـــاه مـــحـــطـــات
ــعــاجلــة واخملــلــفــات الــســائــلــة ا
لــلــمـــســتــشــفـــيــات وكــذلك اجنــاز
الـفـحـوصـات اخلــاصـة بـالـبـحـوث
والدراسات التي جتريـها اجلامعة

ديرية) . وشعب ا
واكد الشمري ان  (كـوادره البيئية
مــســتــمــرة بـإجــراء الــفــحــوصـات
الـبـيــئـيـة خالل الــعـام اجلـاري من
ـواطـنـ وخلق واقع اجل خـدمة ا
بـيــئي تـسـوده مــقـومــات الـسالمـة

والصحة العامة) .
الى ذلـك وضـــمن جـــهـــود  قـــيـــادة
شرطة  ديـالى للقضـاء على ظاهرة
اخملــدرات وبــإشـراف مــبــاشــر من
قـبـل قـائـد الــشـرطــة الـلــواء حـامـد
خـــــلـــــيل الـــــشـــــمـــــري ومن  خالل
ــفــارز قـسم ــمـارســات االمــنــيـة  ا
ـؤثرات العـقلـية القت اخملدرات وا
الـقـبض عـلى مـتهـمـ اثـن االول
الـــقي الــقـــبض عــلـــيه في مـــديــنــة
واد بـعقـوبـة وبحـوزته كـميـة من ا
ـمنـوعة بـاعتـبارهـا مواد الـطبـية ا
ـــتـــهم الـــثـــاني الـــقي مـــخـــدرة وا
ـقـدادية الـقـبض عـلـيه في قـضـاء ا
ــواد بــتـــهــمـــة جتـــارة وحــيـــازة ا
اخملــــدرة و اتــــخــــاذ االجـــراءات
القانونيـة بحقهمـا وعرضهما على
ـادة الـقــضـاء وتـوقــيـفـهــمـا وفق ا
28).وفي شأن اخر اعـلن قائـممقام
ــقــداديـــة وكــالــة  حــا قـــضــاء ا
الــتــمـيــمي عن إن  ( 10مــنــظــمـات
دولــــيــــة عــــاودت نــــشـــاطــــهــــا في
ـقـداديـة بـسـبب عـامل االسـتـقرار ا
االمــني وجنــاح ادارة الـقــضـاء في
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ـهـجـرين وزعـت دائـرة الـهـجــرة وا
في مـــحــافــظــة ديــالى مــســاعــدات
اغــاثـيـة بـ الـعـوائل الـنـازحـة في

قدادية . قضاء ا
وقـالت مـديـر هجـرة ديـالى ابـتـهال

الـــدايـــنـي لــ ( الـــزمـــان)  انه  (
شمول 500 عائـلـة نازحـة في قرى
ابــو الــدهن والــطــنــيــرة وحــنــبس
واجلــمـرخـي والــكـوام  فـي قــضـاء
ـــســـجـــلـــ لــدى ـــقــداديـــة من ا ا
ــسـاعــدات االنـســانـيـة الـدائــرة بـا
الـــــــواردة مـن وزارة الــــــهـــــــجــــــرة
ــــهـــجـــرين)  مــــشـــيـــرة الى ان وا
ــســاعـــدات الــتي  تــوزيــعــهــا (ا
تضمنت سلة غذائية وسله صحية

وسيت مطبخ وسلة مالبس) .
واكدت الدايني (اسـتمرار كوادرها
ـــيـــدانــيـــة فـي اغـــاثــة الـــعـــوائل ا
الــنـــازحـــة والــعـــائـــدة في عـــمــوم

مـنـاطق احملـافـظـة عـلـى ضــــوء ما
تـردنـا من مـساعـدات انـسـانـية من

هجرين) .  وزارة الهجــــرة وا
 من جـــانب آخـــر اجــرت مـــديــريــة
الـبــيـئــة في احملـافــظـة اكــثـر من 4
االف فحص بيئي خالل عام 2019
اضـافـة الى الـفـحـوصـات اخلـاصة
بـالـبـحـوث من اجل احملـافـظـة على

واطن وبيئته. سالمة ا
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وبـ مـديـر بـيـئـة ديـالى عـبـد الـله
الـــشـــمـــري  لــ (الـــزمـــان) امس ان
(شـعبـة التحـاليل الـبيـئيـة التـابعة
لـــلـــمـــديــريـــة اجـــرت فـــحـــوصــات
مــخــتــبــريـة جــرثــومــيــة  شــمــلت
الــفـحــوصـات الــدالـة احلــامـضــيـة
واالمالح الــــذائـــبـــة والـــتـــوصالت
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــكـــلـــوريـــدات
والـــكــــبــــريــــتــــات والــــصــــوديـــوم
ذاب والبوتـاسيوم واالوكـسج ا

ـــتــضـــررة من اإلرهـــاب واعـــمــار ا
دارس). بعض ا

وفي جــانب آخــر اكـد  مــديـر إعالم
صــحـــة ديــالى فـــارس الــعــزاوي لـ
(الــزمــان ) إن  ( حـاالت االنــتــحـار
سـجـلة في سـجالت صحـة ديالى ا
ـاضي بلغت لشـهر كانـون الثاني ا
حــالــتــ فــقط ولــكن كــلــيــهــمــا لم
حتسم رسميا لوجود حتقيقات من
قـــبل اجلــهــات اخملــتـــصــة بــســبب
ــــا جـــرائم شــــكـــوك بـــانــــهـــمـــا ر
جـنــائـيــة).  واضـاف الــعـزاوي ان
ر (االعالن رسـمـيـا عن االنـتـحـار 

البصرة
b Uš …d¼e « b³Ž

œ«bGÐ w   «bO³*« ‘— …eNł√ sŽ WOKIŠ …b¼UA

kmkinfo@gmail.com

bŠ«Ë vMF*«Ë ¡ULÝ_«  œbFð

œuL×  ÕUH

قـبل أن أشـرع بـالـنـظــر إلى الـسـمـاءِ أبـحث عن هـاللٍ يـشـبهُ هالل الـعـيـد
الصغير 

كان في خلدي أن أعاتب النجمات عن طول شهر الصيام ولم يحضر لنا
أحد 

وائد لبنًـا وتمرًا وأقتصـر الطعام على لـون واحد كسرة خبز وسط على ا
ماء 

لح بالعشقِ والوالء .
قــبل أن أودع شـيــخــوخــتي عــليّ أن أراجع مــذكــراتي الــتي دونــتــهـا في
خريف العمرتـساقطت أوراق احلوادثِ تـباعاً كلّمـا هبتْ نسمـات النسيان

 لم أعالج في حينها
اخضرار الـذكريات وفـيها لم أرَ راويـةً تسقي  سـنديان احلسـنات . كنتُ

أحسب 
أفعالي فيها شيء من البطولة واالفـتخار لكن زادَ في ط نقشة هي أنها
لـعقة من ذهب منسـية للـدانيـوالقاصي خـاصة للـذين يتـذوق طعم احلب 

يفرّ مترنحاً 
كأنه ال يحبالعذارى و الثيبات على حدٍ سواء . 

سجلت تأريخ ميالدي ومحـله قبل أكثر من ست عـاماً بعدما ثبت اسمي
في 

أعـلى الـهـويـة بـجـنس ذكـر صــنف الـدم نـوع من حـروف اإلنـكـلـيـزيـة كـأنّه
احلرف االول منهاوسارت بيّ األيام على م قطار ال يعرف التأني . 

تأوهات الزمن باتت واضحـة وضحَ السطر األخيـر  الصخرة تسبح إلى
سواحلِ

القـرنـفل  حتـمل عـلى رأسهـا (طـاسـة) احلنـاء  تـصـبغ شفـاه عـالـقة في
آخر قبلة 

ا تـكشف عن عورةِ الوداعتـغري به الرمـال لتقـضم أصابع االرتعـاش حا
الهذيان 

التي تبرهنهاالرموش ذاتَ حلمٍ بليد .
شـيـمـة تقـرّ بـذنب عـاطفـتـها لم يشـأ الـرحم أن يـلد جـيالً يـشـبه أبـاه وال ا
بينما تـهفو الروحفي مـسكنهـا اآليل إلى التجديد دون إذن سـاكنيه يُقال

والعهدة على 
ـوظف األحـوال الشـخـصـية سـيـمـنح الـوليـد لـقـبـاً خلفَ ساعـي البـريـد أ

اسمه 
ا سـيكون حتمـاً ابن أبيه كلّـما حتدث التأريخ هوس في رقبـة أبيه لذار ا

عنه 
أمامَ األجيـال القادمـة . اجليل اليشـبهـني أبداً لكـنه تقارب مالمـحه غصة
تجذر في مستنقعات اجلنوب .  أمه أثناء فترة الوحم بالقصب األخضرا
هكذا هو جـنون حتول الزمـان الذي بدأ برسم األقـمار بدالً من التـوقيتات
ـدينتـنا . أعـتقد سـيفـصل اجليلـ فاصل من صالة الـعصر أو الشرعـية

تراويح الصيام في شهربعدَ رمضان بأشهر معلومات. 
جيل ال يعرف مثلي كيف يتعامل من أزيز الرصاص في ليلة معركة كان

 صديقه استشهد وآمره أسرّ  
جيل يـعرف كـيف يكـسب معـركته الـشرسة فـي خطوط

البـوبـجي بـينـمـا أنا ال أفـتـهم كـيفـافـتـتاحـيـة اللـعـبة .
الفـوارق عديـدة لكـننـي أخشى أن أعـدها ويـنعـتني
تخلفأو مـجنون . اجليالن  كالهما وقفا أحدهم 
على قـمة جـبـل يـفصـلهـمـا وادٍ عمـيق  من سقط

فيه هلك.

بـثالث حلـقات مـتعـاقبـة هي تقـرير
الــطب الـعــدلي واالدلــة اجلــنـائــيـة
للشرطة وصـوال الى قرار القضاء).
واوضح ان (بعض حاالت االنتحار
الـتي يتم االعالن عـنـها مـبدئـيا من
قـبل مسـؤول مـحلـي او مـصادر
يتب بعد التحقيقات بانها جرائم
نـــفــذت بــدوافع مــخـــتــلــفــة ولــيس
انـتــحـار )   مـبــيـنـا ان (مــحـافـظـة
ديـالى  شـهـدت ارتفـاعـا مـطردا في
حـاالت االنــتـحــار خالل الـســنـوات
ــاضــيــة وخــاصــة بــ شــريــحــة ا

الشباب). عبد الله الشمري
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أعـلــنت شـركــة أور الـعــامـة إحـدى
ـعادن شـركـات وزارة الـصنـاعـة وا
في محـافظـة ذي قار عـن أستـئناف
العمل ومـعاودة تشـغيل مصـانعها
ــاضي  بـعـد االنـتــاجـيـة االثــنـ ا
ــاضــيـة تــوقــفــهــا خالل الــفــتــرة ا
ــتــظـاهــرين ــطــالب ا أســتــجــابــة 

 . السلمي
واكد مدير عام الـشركة حيدر سهر
احلـسـينـاوي في تـصـريح للـمـكتب
االعالمـي فـي الـــــوزارة تــــــلـــــقــــــته
(الـزمـان) امس ان (مـعـاودة الـعمل

والتشغـيل جلميع مـصانع الشركة
وخـــطــوطـــهـــا اإلنـــتـــاجــيـــة وحث
وظـف كـافة مسـؤولي األقسـام وا
على ضرورة مـضاعفـة اجلهود من
أجل تــعــويض الــفــتــرة الــســابــقـة
والتي سـببت الكـثير من اخلـسائر
لـلـشـركـة ومـنـتـجـهـا الـوطـني بـعـد
الـغاء عـدد من العـقـود مع مخـتلف
الوزارات وخاصة وزارة الكهرباء)
 مؤكدا ان (الشركة ستبذل أقصى
اجلـــــهـــــود مـن أجل الـــــنـــــهـــــوض
بصناعـتها الوطنـية وتأم حاجة
وزارة الكهرباء والوزارات األخرى

ـتـمـيـزة من مـخـتـلف مـنـتـجـاتـهـا ا
واصفاتها وجودتها العالية).
وتـنـفـيـذا لـتوجـيـهـات وزيـر الـعمل
رئـيس هيـئة احلـمايـة االجتـماعـية
بـــاسم عـــبــد الـــزمـــان الــقـــاضـــيــة
بـــــضــــرورة حـــــسـم مــــلـف االســــر
ـتـقـدمـة للـشـمـول بـراتـب االعـانة ا
االجـــتـــمـــاعــــيـــة في احملـــافـــظـــات
ناطق احملررة وذلك تخفيفا عن وا
معاناة اهلها نتيجة الظروف التي
مـــروا بــهـــا ابــان ســيـــطــرة داعش
ـشمـولة االرهـابي بلغ عـدد االسر ا
بــراتب االعــانــة االجــتــمــاعـيــة في
نــيــنــوى 26315 اســرة خالل عــام
2019 بــعـد اجنــاز بـاحــثي اقـسـام
نينوى بحثهم االجتماعي وخاصة
ــتــقــدمــة مــنــذ عـام 2016 االســر ا
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
وزيـر الـعـمل اطـلق عـمـلـيـة الـبحث

خالل زيارته احملافظة). 
واضـاف (ان مــجـمـوع االسـر الـتي
تتقاضى راتب االعانـة االجتماعية
في بـغـداد واحملـافـظـات عـدا اقـليم
كــردســتــان بــلغ اكــثــر من مــلــيـون
و303 االف اســـرة). ودعت هـــيــئــة
احلـــمــايـــة االجــتـــمــاعـــيــة تـــدعــو
ــواطــنــ إلـى االتــصــال بــاخلط ا
الــــــســـــــاخن 1018 خـالل اوقــــــات
الــدوام الــرسـمـي حـصــرا لــتــقـد
الـــــشــــكــــاوى واالســــتــــفــــســــارات
والـتـبـلـيـغـات عن أي حـالـة جتـاوز

على راتب اإلعانة االجتماعية.
واســتـــطـــاعت اقـــســام احلـــمـــايــة
االجـتــمـاعــيـة في الــبـصــرة اجنـاز
شـــــمـــــول 23544 اســـــرة بـــــراتب
االعانـة االجـتـمـاعـية لـغـايـة نـهـاية
عــام 2019 بـــعـــد اكـــمـــال جـــمـــيع
ـاليـة لهم االجـراءات القـانـونيـة وا
والـــبـــحث االجــــتـــمـــاعـي من قـــبل
بــاحـثي االقــسـام الــذي اجـري لـهم
ــتــقـــدمــ لــلـــشــمــول وجلــمـــيع ا
ـتـقدمـة لـلـشـمول وخـاصـة االسـر ا
مـــنـــذ عـــام 2016 وذلك تـــنـــفـــيـــذا
لــتـوجــيـهــات وزيـر الــعــمل رئـيس
هـيـئـة احلمـايـة االجـتمـاعـيـة باسم
عـبــد الـزمــان الـقــاضـيــة بـضـرورة
ــــتــــقــــدمـــة حــــسم مــــلـف االســـر ا

للشمول. 
ÈËUJý .bIð

ودعـت الــهــيــئــة فـي بــيــان تــلــقــته
ـــواطـــنـــ إلى (الـــزمـــان) امس (ا
االتــصــال بــاخلط الــســاخن 1018
خـالل اوقـــــات الــــدوام الـــــرســـــمي
حــــصــــرا لــــتــــقــــد الــــشــــكــــاوى
واالستفسارات والتبليغات عن أي
حــالــة جتــاوز عــلى راتب اإلعــانــة

االجتماعية).
وشـاركـت دائــرة الـعـمل والـتـدريب
ـهني فـي وزارة العـمل والـشؤون ا
االجـتـمـاعـيـة في اجـتـمـاع الـهـيـئـة
ـشـروع تـشـغيل الـوطنـيـة الـعـلـيـا 
الـشـبـاب بـرئاسـة وزيـر الـتـخـطيط

نــوري صـبــاح وحـضــور االعـضـاء
ركزي والـقطاع ثـلي البـنك ا من 

اخلاص.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(جــرت خالل االجـتـمــاع الـذي مـثل
وزارة الـعـمل فـيه مـديـر عـام دائـرة
ـهني رائد جـبار باهض التدريب ا
دعــــوة األعــــضــــاء من قــــبـل وزيـــر
التخطيط رئـيس الهيئة إلى اكمال
ـــتــطــلــبــات جـــمــيع اإلجــراءات وا
ـشـروع بـهـدف إطالقه اخلـاصـة بـا
ـكن فـيـمـا نـاقش في أقـرب وقت 
ــوازنـــة الـــســنـــويــة االجــتـــمـــاع ا
شروع تـشغيل الشـباب وتقريري
ـالي في حتديد ـركز ا نـسق وا ا

واعتـماد احملافـظات التي سـيطبق
ـرحــلـته األولى ـشــروع  فـيــهـا ا
ــطــور وآلــيــة وآلـــيــات اخــتــيـــار ا

طورين). فاضلة ب ا ا
واضـاف مــديــر عـام دائــرة الــعـمل
والــــتـــدريب طـــرح رؤيـــة الـــدائـــرة
وسـتــراتـيــجـيــتـهــا فــيـمــا يـتــعـلق
بـتــدريب وتـشــغـيل الــبـاحــثـ عن
الـعــمل السـيـــــــــــمـا خــبـرتــهـا في
ـــيــســرة مـــجــال مــنـح الــقــروض ا
إلقــامـة مــشــــــــاريع مــدرّة لـلـدخل
مـــؤكـــداً قـــيـــام الــوزارة بـــجـــمـــيع
اإلجــــراءات الالزمـــة لإلســـــــــــراع
ــــشــــروع إلى واقع بــــتــــرجــــمــــة ا

عمــلي).

وت واحد تـتطابق تـماما مع نـتائج ما يبدو إن مـقولة تـعددت األسبـاب وا
سـمـيـات والـعنـاوين لـكـيان أو أصل قـال عن تـعـدد ا سنـبـحـثه في هـذا ا
فكري واحد وما تسـببه تلك التعدديـة من مآسي وكوارث لشعوب ودول
وت نـتيـجـة حتـميـة وان تعـددت أسـبابه فـان اخلراب والـدمار وكمـا إن ا
نهـاية مؤكـدة لسـلوكـيات تـلك الكـائنـات وان اختـلفت في أسـمائـها ونـقطة
شروعهـا وهي بالـتالي من إنتـاج تراكم هـائل من ثقافـات وتقـاليد بـدائية
مـتــخـلـفــة مـا تـزال تــتـكــلس في مـفــاصل الـنــظم الـسـيــاسـيــة الـشـمــولـيـة
ض عـلـيه سوى نـصف قرن وملـحقـاتـها وعـودة سريـعـة إلى تاريخ لم 
قـيتـة في الـغزو والـنهب والـسلب سنـدرك ترجـمة حـقـيقـية لـتلك الـثـقافـة ا

والتدمير.
دعـونـا نـتـذكـر أيـام حـكم الـبـعـثـيـ ومـقـوالت صـدام حـسـ الـشـمـولـيـة
وخاصةً تـلك التي اسـتخدمـها الكـثيـر شمّاعـة للتـخلص من الـتوظيف في
نتم ستقل وا ا رددها كل محاصر من ا حزبهم وأصبحت مقولة طا
ـقولة الـتي غدت سُلم الـنجاة وهي واحدة نوعـة حينـها تلك ا ألحزاب 

وظف قائالً:  من أقوال صدام حس عندما خاطب مجموعة من ا
وظـف اخملـلصـ بـعثـي وإن لم يـنـتمـوا) وفي واحدة أخـرى قال: (إنَّ ا
نـتسب حلـزبـهم معـصوم من أي ـا ا ) وكـأ (العـراقي بعـثي وإن لم يـنتمِ
طـلقة تـلك احلقيـقة ا شائبـة وهو مثـال مفتـرض لإلخالص والوطنـية و
التي تؤكد سيادة وتـميز وتفوق تـلك الطبقة أو القـومية أو العرق أو الدين
ذهب وهكذا بقـية أصحاب هـذه النظريات الـتي تؤدجلها لـدعم بقائها وا

األبدي في السلطة! 
ورغم التضحيات اجلسام واخلسائر الفادحة التي خلفتها تلك النظريات
واألفكار وشـهدنا قـسم كبيـر منـها في بُلـداننا الـشرقيـة عمومـاً والشرق
أوسطية خاصةً ابتداءاً من مصر ومروراً بالعراق وسوريا واليمن وليبيا
ذهب واجلزائـر وانـتهـاءاً بـإيران الـتي كـمنـافـستـهـا تركـيـا ما رأت غـيـر ا
وسـيـلـة إلعــادة امـبـراطـوريـتــهـا إلى الـظـهـور بــعـدمـا حـكم الــزمن عـلـيـهـا
ط تلك األنـظمة على افـتراض أنها بالزوال تدخـلت قوى عظـمى لتغيـير 
ستـأتي بـبديـل يخـتـلف في نهـجه ويـقـترب من الـتـجارب األوربـيـة في نُّظم
ؤسسات والتبادل الـسلمي للسلطة وابـتدأت في العراق حيث أسقطت ا
عسـكريـاً الهيـكل اإلداري لـنظام صـدام حسـ وحزبه وألـغت بجـرة قلم
ـلـكة مـؤسـسـات مضـى علـى تكـويـنـهـا عـشـرات الـسـنـ مـنـذ تـأسـيس 
اضـي لكنـها لـم تدرك - تلـك القوى- العـراق مطـلع عشـرينـيات القـرن ا
أن مجـرد إسـقـاط هيـكل احلـكم ال يـعـني انتــــــهـاء ثـقـافته وسـلـــــوكـياته
ن فـيهـم الكـثـير من احلـاكـم التي تـكـرست في عـقلـيـة معـظم األهـالي 
اجلــدد وخــاصــة فــيــمـــا يــتــعــلق بــالــثــوابـت األســاســيــة وهي الــنــظــام
ـقـراطي اجلـديد وقـبـول اآلخر واحـتـرام مـؤسسـات الـدولة والـقـانون الد
ؤسـسة العـسكـرية مـدعومةً شرع.إن نـشوء تـنظـيمـات مسلـحة خـارج ا ا
ا فـيها ـوجبـة  من السـلطـة يعكـس هذه العـقلـية مـهمـا كانت األسـباب ا
تـلك التـي أسسـهـا الـنـظـام السـيـاسي لـغـرض خـدمـته في حتـقيـق مآربه
خاصة تـلك التي ادّعى فـيها احـتواء الـعشائـر وتسلـيحـهم بوحدات حتت
مسـمـيات مـختـلـفة وهـو مـا فعـله نـظام الـبعث األول فـي احلرس الـقومي
والــثـانـي في اجلــيش الــشـعــبي وفــلــول األفــواج اخلــفــيـفــة (اجلــته) في
ـسلحة التي نشـأت على أسس مذهبية ـيليشيات ا كوردستان والحقاً ا
وما يـحـدث اليـوم وخـاصة بـعـد انـدالع التـظـاهرات في الـوسط واجلـنوب
ـنـظـمة لـلـناشـطـ في تـلك االحتـجـاجات العـراقي وعـمـليـات الـتصـفـية ا
فراداً وجمعاً يؤكد أن هذا النهج ما يزال أسير ثقافة الغزو التي رافقت
ـيليشيات اجملتمعات عبـر آالف السن وتسبـبت في إنتاج االنقالبات وا
والقـتل بـاسم الـرب تارةً وبـاسم الـقومـيـة تـارةً أخرى وهي الـيـوم وبدون
اسـتـثـناء اسـتـنـسـاخ لـعـمـلـيـات وفـعـالـيـات الـقـاعـدة وداعش ومـا تـفعـله

ا في يلـيشـيات اليـوم ليس في الـعراق فـحسب وإ ا
كل من ســوريــا وإيــران ولــيـبــيــا والــيــمن ولــبــنـان
اخـتــراقـا لــلـقــانـون حتـت أي مـســمى أو تـكــيـيف
ا هو امتداد لفكرة ؤسسة العسكرية إ خارج ا
الغـزو البـربري واإلرهـاب الداعـشي وأن اختـلفت

التسميات.

5KOł 5Ð

واطن ساعدات توزع مفرداتها ب ا l¹“uð∫ جلان تقد ا
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